
 
 

 العمالة اليمنية العائدة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ الطوال, حجة

 4102يناير  01

 خلفية

نتيجة لجهود المملكة العربية السعودية إلعادة هيكلة سوق العمل ك 3102بدأ تطبيق التغييرات في نظام نطاقات في مارس 

. تم إعادة معظم اليمنيين 3102المحلي. أدى هذا التغيير إلى إعادة أعداد هائلة من العمالة األجنبية من السعودية خالل عام 

, تم 3102ذ شهر يونيو كيلومترات عن حرض في محافظة حجة. من 01إلى اليمن براً عبر منفذ الطوال, والذي يبعد 

 منفذ الطوال.دخولهم عبر يمني عائد عند  352,342إحصاء 

, بطلب من الحكومة اليمنية, بتقديم مساعدات طارئة في منفذ الطوال, 3102منذ سبتمبر  بدأت المنظمة الدولية للهجرة

تدفقات العائدين يومياً. بإحصاء ة فريق العد من المنظم بدأ, 3102. ومنذ أكتوبر صحراويةوالتي تعتبر منطقة معزولة و

من تدفقات العائدين  %2.3بدأت المنظمة مقابلة تقريباً مستقاة من مصادر حكومية.  3102أكتوبر  01إحصائيات ما قبل 

 .3105يناير  01و 3102أكتوبر  01بين اليومية 

باإلضافة إلى تقديم مياه الشرب لجميع العائدين بسبب حاالت الجفاف عند البعض والبيئة القاسية في الطوال, أعطت المنظمة 

( لمن هم في 5,3,2( والمساعدة في المواد غير الغذائية )03,951(, الرعاية الصحية )92,202األولوية لتقديم الغذاء )

 النقل للعائدين من الطوال إلى حرض.بترتيب  3105ون المغتربين منذ يناير أمس  الحاجة لها. كما وبدأت وزارة شئ

 االتجاهات الحالية

سنوات( وأرسلوا  4-2أغلبية العائدين في شهري أكتوبر ونوفمبر من الذين عاشوا في المملكة لوقت طويل )بينما كان 

 %,4قضوا في المملكة مدة ال تزيد عن الشهر و 3102من الذين تمت مقابلتهم في نهاية ديسمبر  %,9حواالت إلى اليمن, 

 منهم لم تتاح لهم فرصة الحصول على وظيفة.

 معدالت العائدين

 22,033و  3102عائد خالل شهر نوفمبر  55,422, مقارنة بإجمالي 0,295هو  3105المتوسط اليومي للعائدين في يناير 

عائد فقط في سبتمبر  09,221يات الحكومة اليمنية, وصل مقابل ذلك, وبحسب احصائفي . 3102عائد خالل شهر ديسمبر 

3102. 

 العودة إلى المملكة العربية السعودية/ الوجهات النهائية

الدراسة أو البقاء في اليمن, بينما يعتزم  رغبتهم للبحث عن عمل, 3102ممن قابلتهم المنظمة منذ أكتوبر  %49أبدى 

لخصوص. توجه أغلبية العائدين إلى ابمخططاتهم بهذا  %01منهم للعودة إلى المملكة في المستقبل, بينما لم يشر  25%

 محافظة الحديدة, وتعتبر حجة وتعز من أكثر الوجهات الشائعة بعدها.

 والبنات الفتيان ,نسبة العائدين من النساء

من العائدين الذين تم عدهم. تذبذبت نسبة البنات والفتيات العائدات خالل  % 5.9ئات النساء, الفتيان والبنات ما نسبته تعد ف

في ديسمبر(, هذا بينما تستقر نسبة الفتيان العائدين. ومع مرور الوقت,  059في نوفمبر,  512األشهر األربعة الماضية )

 انخفضت نسبة النساء العائدات.

 

تنويه: المعلومات الواردة هنا مستمدة من شهادات العائدين التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة في منفذ الطوال. وبذلك, ال يمكن  [

 ] للمنظمة الدولية للهجرة أن تؤكد دقتها.


